
Seminar de informare pentru promotorii de proiecte 
București, 18 iunie 2015 



Fondul pentru relaţii bilaterale din cadrul Programului 
are ca obiectiv întărirea relaţiilor bilaterale între 
operatorii culturali România și cei din statele 
donatoare: Norvegia, Islanda și Liechtenstein în 
domeniul artelor și culturii: 
 
creşterea nivelului de cooperare dintre organizaţiile şi 

instituţiile din România şicele din statele donatoare; 

îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce; 

împărtășirea experienței rezultate din implementarea 
proiectelor 



Fondul bilateral: 

 

Măsura A - Inițiere  / Dezvoltare de parteneriate - 
susține activitățile de identificare a potențialilor 
parteneri din statele donatoare anterior / în timpul 
pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de 
parteneriate în vederea depunerii, spre finanțare, a 
proiectelor culturale. 



Măsura B - Colaborare și schimb de experiență  

- susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, 
transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între 
entități din România , entități din statele donatoare sau 
organizații internaționale în domeniul artei, culturii și al 
diversității culturale. 

 



 

 

 

Lansare cerere de propuneri pentru acțiuni ce vor fi 
finanțate din fondul pentru relații bilaterale, măsura B –  

 

în curând! 



Cine poate solicita finanțare? 

Promotorii de proiecte finanțate în cadrul Programului 
pot solicita o finanțare suplimentară în scopul de a stabili 
colaborări cu entități din statele donatoare sau 
organizații internaționale  

 

Pentru ce se acordă finanțarea? 

pentru a participa la întâlniri,evenimente, seminarii sau 
conferințe în statele donatoare sau pentru a organiza 
astfel de evenimente în comun cu organizații din statele 
donatoare sau cu organizații internaționale de profil 

 



ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 
 
 Întâlniri cu entități din statele donatoare/organizații 

internaționale în vederea colaborării, a schimbului de 
experiență, a transferului de cunoștințe și bune practici în 
domeniul artei și culturii 
 Întâlniri suplimentare cu partenerii de proiect din statele 

donatoare, pe lângă cele deja prevăzute în cadrul proiectului; 
Organizarea de evenimente în scopul schimbului de experiență, a 

transferului de cunoștințe, a diseminării bunelor practici 
acumulate în decursul proiectului 
Participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru organizate 

de entități din statele donatoare/organizații internaționale, în 
vederea identificării modalităţilor de dezvoltare a proiectelor  
Alte activități care conduc la sporirea colaborării și schimbului de 

experiență bilaterale în domeniul culturii. 
 



 

 

O entitate/ un solicitant  

poate depune  

o singură cerere de finanţare  

în cadrul acestui apel. 

 



Suma totală alocată:     48.973 euro 
 
Valoarea maximă propusă a finanţării este de 5000 Euro 
 
 
IMPORTANT: 
finanţarea poate acoperi până la 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
nu se acordă prefinanţare 
cheltuielile efectuate în cadrul acestei acţiuni, trebuie 
să fie suportate de către beneficiarul finanţării şi vor fi 
rambursate, ulterior    
 
 



Evaluarea cererilor de finanţare: 

 

-în mod continuu, în ordinea înregistrării lor 

 

-acordarea de finanțări pe principiul primul venit, primul 
servit - până la epuizarea fondului alocat 

 

-un solicitant a cărui cerere a fost respinsă, o poate 
retransmite înaintea termenului limită al cererii de 
propuneri 

 

 

 



CONTRACTARE: 

 

Solicitanţii care au transmis o cerere de finanţare care 
îndeplinește toate criteriile şi a fost selectată pentru 
finanţare vor semna un contract de finanţare pentru 
acţiuni bilaterale cu Operatorul de Program.  

Contractul va stabili condiţiile finanţării, rolurile şi 
responsabilităţile părţilor, va include termene de plată, 
rambursare şi formatul rapoartelor.  

 



RAPORTARE  ŞI PLĂŢI: 

 

La sfârşitul perioadei de implementare, beneficiarii vor 
trebui să transmită un raport final 

Toate cheltuielile incluse în raport trebuie să fie însoţite 
de documente justificative 

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul 
contractului de finanţare va fi făcută într-o singură 
tranşă, la sfârşitul acţiunii, cu condiția aprobării 
raportului final.  

 

 



Vă invităm să consultați  

 

Ghidul solicitantului 
 

și să transmiteți punctele dvs. de vedere  

 

în curând 

pe website www.fonduri-diversitate.ro ! 

 

http://www.fonduri-diversitate.ro/
http://www.fonduri-diversitate.ro/
http://www.fonduri-diversitate.ro/


 

 

 

Vă mulțumim pentru 
atenție! 
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